
 
  

   

Powerlift 
Houtolieverwijderaar en houtreiniger in één. Te 
gebruiken op alle houtsoorten. Verwijdert alle 
(oude) houtolie, watergedragen sealers en niet-
dekkende beitsen. Bevat geen chloor, is 
oplosmiddelvrij!  
Voor o.a. terrassen, vlonders, meubelen, 
schuttingen, etc. 
 
Uw hout eenvoudig en effectief weer als nieuw!  
- Kan worden toegepast op alle houtsoorten.  
- Verwijdert alle (oude) houtolie, watergedragen sealers 
en niet dekkende beitsen.  
- Is gemakkelijk in gebruik en zeer effectief.  
- Prepareert het hout voor verdere behandeling (bijv. 
met Textrol® of Owatrol® D1-olie).  
- Bevat geen chloor!  
- Is oplosmiddelvrij!  
- Heeft een reinigend effect op beschimmeld hout.  
- Wordt o.a. toegepast op houten terrassen, vlonders, 
tuinmeubelen en houten schuttingen.  
 
Gebruiksaanwijzing:  
Delen of oppervlakken die niet behandeld worden 
afdekken. Bloemen en planten grondig bevochtigen om 
bruine plekken te voorkomen. Gemorste Powerlift® 
direct afspoelen met koud water.  
 
Aanbrengen:  
Breng Powerlift 'ruim' op het oppervlak aan met een 
(planten)spuit, spons, synthetische borstel of roller. Snel 
zuigende plekken direct weer behandelen. Laat Powerlift 
20-40 minuten inwerken en houdt het behandelde 
oppervlak 'nat' door beneveling. Borstel het geheel met 
een middelharde of harde synthetische borstel.  
Verwijder door middel van schrobben en naspoelen de 
oude houtolie. Indien nog niet het gewenste resultaat is 
bereikt het bovenstaande herhalen. Indien gebruik 
wordt gemaakt van een hogedrukspuit maximale druk 
40-80 bar, ter voorkoming van beschadiging van het 
hout.  
Na verwijdering van de oude houtolie direct (het hout is 
dus nog nat) nabehandelen met Net-trol® houtreiniger. 
Het hout wordt gereinigd en krijgt de originele kleur 
weer terug. Als het hout droog is, meestal na drie dagen 
van droog weer, kan het hout verder behandeld worden 
met bijvoorbeeld Owatrol® D1-olie of Textrol® 
(afhankelijk van houtsoort en toepassing!).  
 
 
 
 

 Technische gegevens:  
Soort product:Powerlift kan het hout zwart doen 
kleuren. De originele houtkleur komt weer terug door 
nabehandeling met Net-trol®. Powerlift is 
oplosmiddelvrij en bevat geen chloor!  
Bewaren: in afgesloten verpakking indien het product 
langer dan 1 jaar wordt bewaard. Product niet aan vorst 
blootstellen.  
Gezondheid en veiligheid: bevat Metasilicaat. De 
aanwijzingen op de verpakking volgen.  
Milieu:Powerlift vormt geen gevaar voor het milieu. Volg 
de voorschriften op de verpakking.  
Spatten op bloemen en planten vermijden.  
 
Fysische en chemische eigenschappen:  
Kleur: groen Soortelijke massa: 1 kg/l  
Oplosbaarheid - in water: totaal  
- in oplosmiddelen: niet oplosbaar  
Viscositeit: (waterige) gel  
Geur: Zwak - Niet onaangenaam  
pH: ongeveer 12,8  
Vlampunt: onontvlambaar product  
 
Rendement: gemiddeld 5 m2 / liter.  
Te gebruiken materiaal: (planten)spuit, handschoenen, 
borstel, spons.  
Gebruikstemperatuur: +25°C / +5°C.  
Verwerkingstijd: 20 - 40 minuten.  
Reiniging materiaal: water en zeep.  
 
Bovenstaande aanwijzingen worden ter informatie 
verstrekt; de fabrikant/importeur is niet 
aansprakelijk voor het gebruik van de producten, 
omdat deze niet onder zijn toezicht werden 
toegepast.  

 
 
 
 
 
 
© Owachem BV, Waalwijk  


